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Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 02.06.2020 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

03944/RM1822/60 RM_M 0 Schválení programu 60. schůze rady města konané 

dne 02.06.2020 

35 

03945/RM1822/60 RM_VH 1 Výkon působnosti valné hromady v obchodní 

společnosti Černá louka s.r.o. 

45 

03946/RM1822/60 RM_VH 2 Výkon působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. 

45 

03947/RM1822/60 RM_M 1 Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité 

věci v k.ú. Heřmanice a návrh nekoupit nemovitou 

věc v k.ú. Kunčičky, vše v obci Ostrava 

08 

03948/RM1822/60 RM_M 2 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za 

měsíc duben 2020 

25 

03949/RM1822/60 RM_M 3 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové 

smlouvě o obchodování na finančním trhu s PPF 

bankou, a.s. 

07 

03950/RM1822/60 RM_M 4 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo 

na realizaci stavby “ ORG 7341 Rekonstrukce 

násosek Důlňák - Les” 

05 

03951/RM1822/60 RM_M 5 Návrh na záměr města nepronajmout pozemky 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03952/RM1822/60 RM_M 6 Návrh neučinit souhlasná prohlášení o vlastnictví 

pozemků v k.ú. Poruba a v k. ú. Hrabová ve 

prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 

08 

03953/RM1822/60 RM_M 7 Návrh na uzavření Darovací smlouvy na 

poskytnutí finančního daru 

80 

03954/RM1822/60 RM_M 8 Návrh na záměr města směnit nemovité věci 

v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 

a návrh na záměr města neprodat nemovitou věc 

v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 

08 

03955/RM1822/60 RM_M 9 Návrh na přivlastnění opuštěných movitých věcí 

a jejich následná ekologická likvidace 

07 

03956/RM1822/60 RM_M 10 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 

s Vodafone Czech Republic a.s. 

08 

03957/RM1822/60 RM_M 11 Návrh na odstranění staveb v k.ú. Poruba 08 

03958/RM1822/60 RM_M 12 Schválení Technické změny Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu na projekt Lepší přístup 

k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě 

a schválení ukončení projektu Lepší přístup 

k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě 

50 

03959/RM1822/60 RM_M 13 Souhlas s přípravou a podáním žádosti 

o poskytnutí dotace z Operačního programu 

Zaměstnanost na projekt Přívětivý úřad Poruba 

50 
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03960/RM1822/60 RM_M 14 Souhlas s podáním žádosti o mimořádnou dotaci 

v rámci mimořádného dotačního řízení MPSV pro 

rok 2020 na podporu mimořádného ohodnocení 

zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti 

s epidemií COVID_19 

50 

03961/RM1822/60 RM_M 15 Návrh na předání vodohospodářských staveb do 

nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

a záměr pronájmu 

08 

03962/RM1822/60 RM_M 16 Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem 

v užívání Magistrátu města Ostravy 

84 

03963/RM1822/60 RM_M 17 Návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, 

obec Ostrava, městskému obvodu Vítkovice (areál 

Ostravské univerzity Ostrava-Zábřeh) 

08 

03964/RM1822/60 RM_M 18 Uspořádání 21. ročníku setkání opatrovníků 

útulkových psů v Ostravě 

80 

03965/RM1822/60 RM_M 19 Návrh koupit pozemek parc. č. 1226/2 v k.ú. Nová 

Bělá, obec Ostrava a návrh svěřit pozemek 

městskému obvodu Nová Bělá 

08 

03966/RM1822/60 RM_M 20 Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do 

vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 

Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 

organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 

1223/13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

40 

03967/RM1822/60 RM_M 22 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 

Moravská Ostrava 

40 

03968/RM1822/60 RM_M 23 Souhlas s podáním žádosti o mimořádnou dotaci v 

rámci mimořádného dotačního řízení MPSV pro 

rok 2020 na podporu mimořádného ohodnocení 

zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s 

epidemií COVID_19 

50 

03969/RM1822/60 RM_M 24 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory 

Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 

organizace, IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 

1056/71, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava 

40 

03970/RM1822/60 RM_M 25 Návrh na souhlas s umístěním vedení přípojky NN 

a vedení VVN, uzavření smluv o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene a smluv o zřízení 

věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, 

a.s. a Českomoravská distribuce s.r.o. 
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03971/RM1822/60 RM_M 26 Návrh na změnu účelu a stanovených podmínek 

pro čerpání a vyúčtování investičních příspěvků 

poskytnutých organizaci Čtyřlístek - centrum pro 

osoby se zdravotním postižením Ostrava 

41 

03972/RM1822/60 RM_M 27 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu 

změny č.1 Územního plánu Bohumín 

89 

03973/RM1822/60 RM_M 28 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

nadačního příspěvku ev. č. 0524/2020/OŽP 

80 

03974/RM1822/60 RM_M 29 Návrh na uzavření “Dohody o ukončení nájmu” 

v souvislosti se stavbou “Nová Karolina - Nová 

ulice Porážkova” 

05 

03975/RM1822/60 RM_M 30 Návrh na uzavření “Smlouvy o způsobu provedení 

kácení dřevin a způsobu náhrady za vykácené 

dřeviny” v souvislosti se stavbou “Rozšíření 

ul. Hlučínské před křižovatkou s ul. Slovenskou” 

05 

03976/RM1822/60 RM_M 31 Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 

1,80 mld. Kč na investiční akce města 

07 

03977/RM1822/60 RM_M 32 Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí 

mimořádné dotace vyhlášené Ministerstvem práce 

a sociálních věcí ze státního rozpočtu pro rok 

2020 na podporu mimořádného finančního 

ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v 

souvislosti s epidemií COVID_19 

50 

03978/RM1822/60 RM_M 33 Návrh na uzavření nájemních smluv 08 

03979/RM1822/60 RM_M 34 Návrh na uzavření nájemních smluv 08 

03980/RM1822/60 RM_M 35 Návrh na vydání předchozích souhlasů s prodejem 

nemovitého majetku městským obvodem Ostrava-

Jih 

08 

03981/RM1822/60 RM_M 36 Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv 

o zřízení služebnosti, dodatku ke smlouvě 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

08 

03982/RM1822/60 RM_M 37 Úprava rozpočtu 07 

03983/RM1822/60 RM_M 38 Návrh dodatku č.3 ke smlouvě o poskytování 

služeb outsourcingu č. 1550/2018/IT se spol. 

OVANET, a.s. 

83 

03984/RM1822/60 RM_M 39 Optimalizace způsobu hospodaření 

v příměstských lesích statutárního města Ostravy 

80 

03985/RM1822/60 RM_M 40 Návrh na zřízení služebnosti a návrh na uzavření 

smlouvy o zřízení služebnosti s vlastníkem 

pozemku Povodí Odry, státní podnik pro 

oprávněného statutární město Ostrava 

08 

03986/RM1822/60 RM_M 41 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

84 

03987/RM1822/60 RM_M 42 Schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného 

regionálního operačního programu pro projekt 

“Zateplení a stavební úpravy bytového domu 

Čujkovova 29” 
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03988/RM1822/60 RM_M 43 MŠ na ul. Křižíkova 80 

03989/RM1822/60 RM_M 44 Kontrola plnění usnesení za období prosinec 2019 

a leden 2020 

 

 

28 

03990/RM1822/60 RM_M 45 “Prodloužení sběrače B do Radvanic – 3. a 4. část 

– pasportizace a monitoring”, návrh na uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 1441/2018/OI/VZKÚ 

05 

03991/RM1822/60 RM_VZ 1 Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na opravu dmýchadel instalovaných v čistírně 

odpadních vod v Průmyslové zóně Mošnov 

84 

03992/RM1822/60 RM_VZ 2 Veřejná zakázka “Nová koncepce bydlení SMO” 

poř. č. 041/2020 

08 

03993/RM1822/60 RM_VZ 3 Návrh na uzavření smlouvy na zpracování 

projektové dokumentace pro stavební úpravy 

rozvodů instalací v objektu na ul. Ludvíka 

Podéště 1874/4, Ostrava, včetně výkonu 

inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby. 

84 

03994/RM1822/60 RM_VZ 4 Projektová dokumentace na doplnění 

vzduchotechnického zařízení exponovaných 

prostor v budově Nové radnice 

84 

03995/RM1822/60 RM_VZ 5 Veřejná zakázka “Cyklotrasa F, U - Kaminského, 

Ječmínkova”, poř.č. 062/2020 

05 

03996/RM1822/60 RM_VZ 7 Veřejná zakázka “Oprava dešťové kanalizace 

ul. Radová” poř.č.068/2020 

05 

03997/RM1822/60 RM_VZ 8 Veřejná zakázka “Stavby VO - PD+IČ+AD”, poř. 

č. 051/2020 

05 

03998/RM1822/60 RM_VZ 9 Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu 

a kanalizace Havlíčkovo nábřeží”, 

poř. č. 054/2020 

05 

03999/RM1822/60 RM_VZ 10 Veřejná zakázka “Parkoviště pod Frýdlantskými 

mosty (PD+AD+IČ)” poř. č. 199/2019 

05 

04000/RM1822/60 RM_M 46 Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření 

SMO a orgánu města, Městské policie Ostrava, 

činnosti a hospodaření příspěvkových organizací 

zřízených SMO za 1. pololetí 2020 

07 

04001/RM1822/60 RM_M 47 Návrh na záměr města pronajmout pozemek 

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04002/RM1822/60 RM_M 48 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa F, U - 

Kaminského, Ječmínkova”, zahrnutou do rozpočtu 

statutárního města Ostravy 

05 

04003/RM1822/60 RM_M 49 Objednávka grafické a předtiskové přípravy sedmi 

vydání měsíčníku Radnice!!! v období 06/2020 - 

01/2021 u společnosti Mattbox.cz s.r.o. 
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04004/RM1822/60 RM_M 50 Návrh na souhlas s dočasným odnětím pozemku 

plnění funkcí lesa, návrh na záměr města 

pronajmout části pozemků v k. ú. Přívoz 

a k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

08 

04005/RM1822/60 RM_M 51 Návrh na zrušení části usnesení a návrh na 

uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání 

spoluvlastnického podílu k pozemku 

v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 

08 

04006/RM1822/60 RM_M 52 Žádosti o finanční pomoc ve výši 20.000,00 Kč 

pro neziskové organizace ke zmírnění dopadů 

krizových opatření v souvislosti s epidemií 

COVID-19 

91 

04007/RM1822/60 RM_M 53 Návrh na záměr pronájmu užitného prostoru částí 

kolektorů pro ukládání inženýrských sítí na území 

města Ostravy 

08 

04008/RM1822/60 RM_M 54 Návrh na záměr pronájmu částí pozemku 

v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava 

08 

04009/RM1822/60 RM_M 55 Úprava prodloužení splatnosti nájemného 

a pachtovného (v reakci na ekonomické dopady 

krizových a mimořádných opatření COVID-19) 

28 

04010/RM1822/60 RM_M 56 Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

akce “M - Ostrava - Sportovní hala v Krásném 

Poli” 

05 

04011/RM1822/60 RM_M 57 Návrh na uzavření dohody o změně majetku 

vyplývající z Dohody o provozu Centra 

ev.č. 0256/2020/MJ (Vodní areál JIH v Ostravě-

Zábřehu) 

 

04012/RM1822/60 RM_M 58 Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Návrh na prominutí úroků z prodlení a smluvní 

pokuty z nájemních smluv uzavřených se 

společností DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA 

08 

04013/RM1822/60 RM_M 59 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do 

vlastnictví právnické osoby Dětské centrum 

Domeček, příspěvková organizace, 

IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 

700 30 Ostrava - Zábřeh 

40 

04014/RM1822/60 RM_M 60 Vydání bezdůvodného obohacení 28 

04015/RM1822/60 RM_M 61 Souhlas s přípravou projektu a podáním žádosti 

o poskytnutí účelové investiční dotace v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu, 

výzva 78 Energetické úspory v bytových domech 

III pro projekt “Regenerace bytového fondu 

Mírová Osada - I. etapa - ul. Chrustova” 

(8 vchodů) 

50 

04016/RM1822/60 RM_M 62 Návrh na sjednocení pravidel pro vystupování 

občanů na zasedání zastupitelstev jednotlivých 

městských obvodů statutárního města Ostravy 

28 
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04017/RM1822/60 RM_M 64 Neprominutí dluhu a Uznání dluhu a dohoda 

o splátkách 

28 

04018/RM1822/60 RM_M 65 Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci 

v rámci vyhlášení mimořádného dotačního řízení 

MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného 

finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních 

službách v souvislosti s epidemii COVID_19 

50 

04019/RM1822/60 RM_VZ 11 Veřejná zakázka “Kanalizace Balbínova, pasport”, 

poř. č. 069/2020 

05 

04020/RM1822/60 RM_VZ 12 Havarijní oprava svislých rozvodů v budově 

přístavby Nové radnice, Sokolská 28 

84 

04021/RM1822/60 RM_VZ 13 Veřejná zakázka “VO V. Košaře, Rekonstrukce 

VO Petruškova, Doplnění VO Petřkovická, 

Doplnění VO Senovážná” poř. č. 077/2020 

05 

04022/RM1822/60 RM_VZ 14 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na kácení 

4 ks zapojených keřových skupin a založení 

kobercových trávníků v lokalitě Masarykovo 

náměstí na p.p.č.442/1, 436 a 437 k.ú. Moravská 

Ostrava v režimu in-house 

84 

  
Materiály, které byly staženy: 
  

 Materiál 
  

Název zn.předkl. 

  RM_M 63 Návrh na nabytí nemovitých věcí v k. ú. Zábřeh-

Hulváky, obec Ostrava, návrh na záměr města 

vypůjčit tyto nemovité věci 

08 

  RM_VZ 6 Veřejná zakázka „Mobilní telefonie 2021 - 2024“ 

poř. č. 39/2020 

84 

  RM_M 21 Návrh na poskytnutí investičního a účelového 

neinvestičního příspěvku právnické osobě 

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková 

organizace, z Fondu pro rozvoj Městské 

nemocnice Ostrava 

40 
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RM_M 0 
Schválení programu 60. schůze rady města konané dne 02.06.2020 
  
Usnesení číslo: 03944/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
35 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
program 60. schůze rady města konané dne 02.06.2020 

  

 
RM_VH 1 
Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Černá 
louka s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03945/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
obchodní společnosti Černá louka s.r.o., se sídlem Černá louka 3235, Ostrava - Moravská 
Ostrava, PSČ 702 00, IČO 26879280, jejímž jediným společníkem je statutární město 
Ostrava 
  
Rada města 

  
1) projednala 

  
zprávu o verifikaci stanovení prémií a bonusu za rok 2019 a vyhodnocení účinnosti 

motivačního systému odměňování člena TOP managementu společnosti Černá louka s.r.o. dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
doplatek prémií a bonusu členu TOP managementu společnosti Černá louka s.r.o. dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
zprávu o výsledku hospodaření za rok 2019 obchodní společnosti Černá louka s.r.o., jejíž 

součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 2 předloženého 

materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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4) schvaluje 

  
auditovanou účetní závěrku obchodní společnosti Černá louka s.r.o. za rok 2019 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

5) projednala 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady obchodní společnosti Černá louka s.r.o. za rok 2019 dle přílohy 

č. 2 předloženého materiálu 

  

6) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Černá louka s.r.o. za rok 2019 dle důvodové zprávy 

a v souladu s přílohou č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_VH 2 
Výkon působnosti valné hromady obchodní společnosti Dům seniorů 

v Krásném Poli s.r.o. 

  
Usnesení číslo: 03946/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
45 

  
v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní 
společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o., se sídlem Družební 576, Ostrava, 
PSČ 725 26, IČO: 047 07 214, jejímž jediným společníkem je statutární město Ostrava 
  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
účetní závěrku obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 2019 dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) schvaluje 

  
zprávu o podnikatelské činnosti obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za 

rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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3) schvaluje 

  
výroční zprávu obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 2019, jejíž 

součástí je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, vše dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

4) schvaluje 

  
zprávu o činnosti dozorčí rady (ve formě Úvodní slovo předsedkyně dozorčí rady) obchodní 

společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého 

materiálu 

  

5) rozhodla 

  
o rozdělení zisku obchodní společnosti Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. za rok 2019 dle 

důvodové zprávy a v souladu s přílohou č. 3 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 1 
Návrh na záměr města prodat a neprodat nemovité věci 
v k.ú. Heřmanice a návrh nekoupit nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, vše 
v obci Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03947/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k. ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

 

- pozemek p. p. č. 458/50 

 

a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit 

 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, nesvěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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- část pozemku p.p.č. 458/49, ost. plocha, manipulační plocha, o výměře cca 195 m2, dle 

snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu 

  

3) nesouhlasí 

   

s návrhem koupit nemovitou věc v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, a to: 

 

- pozemek p. p. č. 514/2 

 

od vlastníka Asental Land, s.r.o., sídlo Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 277 69 143 

 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 2 
Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc duben 2020 
  
Usnesení číslo: 03948/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
25 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
informaci o stavu veřejného pořádku za měsíc duben 2020 

  

 
RM_M 3 
Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o obchodování na 
finančním trhu s PPF bankou, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03949/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu s PPF 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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bankou, a.s., se sídlem, Evropská 2690/17, Praha 6, PSČ 160 41, IČO 47 11 61 29  dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 4 
Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby “ 
ORG 7341 Rekonstrukce násosek Důlňák - Les” 
  
Usnesení číslo: 03950/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
 

o uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 1132/2018/OI/VZKÚ ze dne 14.3.2018 na realizaci 

stavby Rekonstrukce násosek Důlňák – Les 

 

se zhotovitelem 

 

KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, Hranice, PSČ 753 01, IČO 19010591 dle přílohy č. 3 

předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 5 
Návrh na záměr města nepronajmout pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03951/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

že nemá záměr pronajmout: 

 

• pozemek parc. č. 2634/35, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4995 m2, 

• část pozemku parc. č. 2634/35, ostatní plocha, jiná plocha, a část pozemku 

parc. č. 2634/6, ostatní plocha, zeleň, o celkové výměře cca 500 m2, 

 

vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je součástí přílohy 

č. 1 předloženého materiálu 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 6 
Návrh neučinit souhlasná prohlášení o vlastnictví pozemků 
v k.ú. Poruba a v k. ú. Hrabová ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 
  
Usnesení číslo: 03952/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy 

 

neuznat vlastnické právo k pozemku parc.č. 2950/8 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Poruba, 

obec Ostrava 

 

ve prospěch České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, 

IČO 697 97 111 

 

a neučinit souhlasné prohlášení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

rozhodnout na straně statutárního města Ostravy 

 

neuznat vlastnické právo k podílům 1/2 pozemků: 

parc. č. 3009/2 - ostatní plocha, jiná plocha 

parc. č. 3010/2 - ostatní plocha, silnice 

parc. č. 3011/3 - ostatní plocha, jiná plocha 

parc .č. 3018/2 - ostatní plocha, jiná plocha 

parc. č. 3019/2 - ostatní plocha, silnice 

 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava 

ve prospěch České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, 

IČO 697 97 111 

 

a neučinit souhlasné prohlášení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 7 
Návrh na uzavření Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru 
  
Usnesení číslo: 03953/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru mezi společností Asekol a.s., 

IČO 27373231, se sídlem Československého exilu 2062/8, PSČ 143 00, Praha 4 a statutárním 

městem Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 8 
Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Kunčice nad 
Ostravicí, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovitou 
věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03954/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s návrhem na záměr města směnit nemovitou věc v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, 

ve vlastnictví města Ostrava, svěřenou MOb Slezská Ostrava, a to: 

 

- pozemek parc. č. 10  

 

za 

 

za části nemovité věci parc. č. 511, v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava, ve vlastnictví 

společnosti TYSA WORK s.r.o., se sídlem U Důlňáku 421/5, Bartovice, 717 00 Ostrava, 

IČO 051 46 267, oddělené geometrickým plánem č. 1567 - 62/2020 a nově označené jako: 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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- pozemek parc. č. 511/2, o výměře 12 m2 

- pozemek parc. č. 511/3, o výměře 12 m2  

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) nesouhlasí 

  
s návrhem na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, ve 

vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému obvodu Slezská Ostrava, a to: 

- pozemek parc. č. 5257/37 

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit návrh dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu města k rozhodnutí 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 9 
Návrh na přivlastnění opuštěných movitých věcí a jejich následná 
ekologická likvidace 
  
Usnesení číslo: 03955/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy přivlastnit si vozidla uvedená v příloze č. 1 předloženého 

materiálu 

  

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistit posouzení vozidel uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu z hlediska možnosti 

jejich dalšího hospodárného využití a naložení s nimi v souladu se zásadou hospodárného 

nakládání s majetkem města 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) rozhodla 

  
svěřit Magistrátu města Ostravy, odboru hospodářské správy, 

rozhodnutí o likvidaci těch vozidel uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, u nichž 

posouzení dle bodu 2) tohoto usnesení povede k závěru, že jejich likvidace je 

nejhospodárnějším způsobem, jak s nimi naložit, a zajištění realizace této likvidace 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 01.09.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 10 
Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu s Vodafone Czech 
Republic a.s. 
  
Usnesení číslo: 03956/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o záměru města změnit nájemní smlouvu ev. č. 1722/2019/MJ ze dne 1. 6. 2019, uzavřenou se 

společností Vodafone Czech Republic a.s., jejímž předmětem je pronájem části pozemku 

parc. č. 822/48 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 135 m2, k. ú. Mošnov, obec 

Mošnov, za účelem umístění, provozování, údržby a úpravy základnové stanice veřejné sítě 

elektronických komunikací společností Vodafone Czech Republic a.s. 

 

formou dodatku č. 1 z důvodu doplnění kontaktních údajů do čl. III. Nájemné a do čl. V. Práva 

a povinnosti pronajímatele a úpravy čl. VI. Práva a povinnosti nájemce 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 11 
Návrh na odstranění staveb v k.ú. Poruba 
  
Usnesení číslo: 03957/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
 
 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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1) souhlasí 

  
s odstraněním staveb svěřených městskému obvodu Poruba, a to: 

stavby č. p. 2275 - obč. vyb., která je součástí pozemku p. p. č. 2640, 

stavby č. p. 2174 - obč. vyb., která je součástí pozemku p. p. č. 2695, 

stavby č. p. 2163 - obč. vyb., která je součástí pozemku p. p. č. 2800/3, 

stavby bez čp/če - garáž, která je součástí pozemku p. p. č. 2696, 

vše v k. ú. Prouba, obec Ostrava. 

  

 
RM_M 12 
Schválení Technické změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace z 
Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Lepší 
přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě a schválení ukončení 
projektu Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě 
  
Usnesení číslo: 03958/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
50 

  
k usnesení č. 00129/RM1822/4 
  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s Technickou změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního 

operačního programu od poskytovatele Ministerstva pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské 

náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČO: 66002222  na projekt Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ 

v Ostravě-Porubě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s předloženou informací o ukončení projektu Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-

Porubě spolufinancovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 

  

3) schvaluje 

  
přijetí vratky poskytnuté dotace na předfinancování projektu v rámci konečného vyúčtování 

projektu ve výši  6 109 151,39 Kč 

  

4) žádá 

  
městský obvod Poruba 

zabezpečit udržitelnost projektu Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě dle bodu 

1) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 23.04.2025 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
 

RM_M 13 
Souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace 
z Operačního programu Zaměstnanost na projekt Přívětivý úřad Poruba 
  
Usnesení číslo: 03959/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu Přívětivý úřad Poruba ke spolufinancování z Operačního programu 

Zaměstnanost 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí podpory na projekt Přívětivý úřad Poruba v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí 

  

3) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění předložení žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto 

usnesení v souladu s podmínkami Výzvy č. 03_19_109 Ministerstva práce a sociálních věcí k 

předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost v případě, že rada 

městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 16.06.2020 

 starostka městského obvodu Poruba 

  
4) žádá 

  
městský obvod Poruba 

o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lucie Baránková Vilamová, Ph.D., T: 01.09.2020 

 starostka městského obvodu Poruba 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 19/67  
  

 

 
RM_M 14 
Souhlas s podáním žádosti o mimořádnou dotaci v rámci mimořádného 
dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného 
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti 
s epidemií COVID_19 
  
Usnesení číslo: 03960/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Vítkovice o poskytnutí mimořádné dotace ze státního 

rozpočtu v rámci mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu 

mimořádného ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií 

COVID_19 prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy, dle předloženého 

materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Vítkovice 

o zajištění veškerých úkonů spojených s podáním žádosti o mimořádnou dotaci dle bodu 1) 

tohoto usnesení, v souladu s podmínkami vyhlášeného mimořádného dotačního řízení 

  

 Vyřizuje: Radomíra Vlčková, T: 02.06.2020 

 starostka městského obvodu Vítkovice 

  
 

RM_M 15 
Návrh na předání vodohospodářských staveb do nájmu spol. Ostravské 
vodárny a kanalizace a.s. a záměr pronájmu 
  
Usnesení číslo: 03961/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o předání vodohospodářských staveb ve vlastnictví statutárního města Ostrava v celkové 

pořizovací ceně 12.142.608,38 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev. č. 05691/2000/LPO ze dne 

22. 12. 2000 ve znění pozdějších dodatků do nájmu společnosti Ostravské vodárny 

a kanalizace a.s. 
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I. Dokončené investiční akce statutárního města Ostrava v celkové pořizovací ceně 

10.973.128,90 Kč, 

- Kanalizace jednotná DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600 včetně 

12 kusů kanalizačních šachet DN 1000 celkové délky 310,21 m a vodovod DN 80 včetně 2 

kusů podzemních hydrantů DN 80 a sekčních uzávěrů celkové délky 89,48 m, které jsou 

uloženy v pozemcích parc. č. 836/8, parc. č. 207, parc. č. 154/1, parc. č. 593/7, parc. č. 593/25, 

parc. č. 593/24 a parc. č. 593/23 vše v k. ú. Proskovice, obec Ostrava. Stavby byly 

kolaudovány kolaudačním souhlasem č. 1/20/VH/K ze dne 13. 1. 2020 a vybudovány v rámci 

stavby “ Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice lokalita ul Frankova - 1. část”,              

ORG 7174. 

II. Dlouhodobý hmotný majetek v celkové pořizovací c eně 1. 158.535,58 Kč, 

který statutární město Ostrava nabylo darovací smlouvou ev. č. 1043/2020/MJ ze dne 

9. 3. 2020 od Bytového družstva Krásnopolská - vodovodní řad PE D 90 celkové délky 80,68 

m včetně 1 kusu podzemního hydrantu DN 80 a splaškovou kanalizaci DN 300 včetně 5 kusů 

kanalizačních šachet DN 1000 celkové délky 109,85 m, které jsou uloženy v pozemcích 

parc. č. 4712/2, parc. č. 4712/11, parc. č. 4707/2, parc. č. 4708, parc. č. 4709, parc. č. 4833/3, 

vše v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány kolaudačním souhlasem 

č. 58/18/VH/K ze dne 19. 7. 2018 a vybudovány v rámci stavby “Novostavba BD Ostrava - 

Pustkovec, ul. Krásnopolská”. 

III. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové pořizovací ceně 10.943,90 Kč, 

který statutární město Ostrava nabylo dodatkem č. 3 ke Koncesní smlouvě od společnosti 

Ostravské vodárny a kanalizace a.s., a to: 

- č. dokladu FVR181366 - navrtávací pásy, domovní uzávěry a kanalizační odbočky za období 

4/2020. 

  

2) rozhodla 

  
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout vodohospodářské stavby ve vlastnictví 

statutárního města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

I. Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo kupní smlouvou ev. č. 1502/2020/MJ ze dne 22. 5. 2020 

od spol. Doma Zelený vršek s.r.o. - vodovod PE D 90  celkové délky 31,85 včetně 1 kusu 

podzemního hydrantu DN 80, splaškovou kanalizaci DN 300 celkové délky  28,71 m včetně 1 

kusu kanalizační šachty DN 1000 a dešťovou kanalizaci celkové délky 28,80 m včetně 

 včetně 1 kusu kanalizační šachty DN 1000, které jsou uloženy v pozemcích parc. č. 493/28, 

parc. č. 493/41, vše v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava. Stavby byly kolaudovány 

kolaudačním souhlasem č. 10/20/VH/K ze dne 22. 5. 2020 a vybudovány v rámci stavby 

“Rodinné domy Lhotka - 1. část, etapa 2, k. ú. Lhotka u Ostravy, ul. Pod Vysílačem”. 
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3) svěřuje 

   

pravomoc Magistrátu města Ostravy,  

aby prostřednictvím vedoucího odboru majetkového podepsal předávací protokoly dle bodu 

1) návrhu usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 11.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 16 
Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03962/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vyřazení neupotřebitelného majetku statutárního města Ostravy v rozsahu a způsobem dle 

předloženého materiálu -  fyzickou likvidací 

  

2) jmenuje 

  
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle “Směrnice 

2/2007 pro evidenci majetku” a jmenuje její členy:   

předseda: 

Ing. René Bartoš - vedoucí odboru hospodářské správy                     

členové: 

Petr Hučík - technik IT podpory  Ovanet a.s. 

Bc. Helena Tichavská, MPA - odbor projektů IT služeb a outsourcingu 

Ing. Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správy 
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RM_M 17 
Návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, městskému 
obvodu Vítkovice (areál Ostravské univerzity Ostrava-Zábřeh) 
  
Usnesení číslo: 03963/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

  
zastupitelstvu města 

vyhradit si rozhodnutí označit níže uvedené nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec 

Ostrava, jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, a to: 

- pozemek p.č.st. 532, jehož součástí je stavba č.p. 1279, obč. vybavenost  

- pozemek p.č.st. 535, jehož součástí je stavba č.p. 1161, obč. vybavenost 

- pozemek p.č.st. 1323, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost 

- pozemek p.č.st. 1859, jehož součástí je stavba bez čp/če, obč. vybavenost 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

označit nemovité věci v k.ú. Zábřeh-VŽ, obec Ostrava, uvedené v bodě 1) návrhu tohoto 

usnesení jakožto majetek svěřený městskému obvodu Vítkovice, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) 

Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění.  

  

  

3) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 18 
Uspořádání 21. ročníku setkání opatrovníků útulkových psů v Ostravě 
  
Usnesení číslo: 03964/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
80 
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Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s uspořádáním 21. ročníku setkání opatrovníků útulkových psů v Ostravě dne 17. 10. 2020 

v areálu útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích 

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru ochrany životního prostředí 

zabezpečit konání 21. ročníku setkání opatrovníků útulkových psů v Ostravě dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 17.10.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
 

RM_M 19 
Návrh koupit pozemek parc. č. 1226/2 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 
a návrh svěřit pozemek městskému obvodu Nová Bělá 
  
Usnesení číslo: 03965/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

   

s návrhem koupit 

 

pozemek parc.č. 1226/2 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava 

z vlastnictví xxx. xxxxx xxxxx, rok narození xxxx, bydliště xxxxxx xxx/xx, xxxx xxxx, xxx xx 

xxxxxx 

 

za cenu obvyklou ve výši 41.060,- Kč 

 

a s návrhem uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

vyhradit si rozhodnutí označit pozemek uvedený v bodě 1) návrhu usnesení  jakožto majetek 

svěřený městskému obvodu Nová Bělá, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky 

č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava 

nabude uvedený pozemek do svého vlastnictví 
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3) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

označit pozemek uvedený v bodě 1) návrhu usnesení, jakožto majetek svěřený městskému 

obvodu Nová Bělá, dle čl. 9 odst. (1) písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut 

města Ostravy, v platném znění, za podmínky, že statutární město Ostrava, nabude uvedený 

pozemek do svého vlastnictví 

 

  

4) ukládá 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) - 3) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 20 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví právnické 
osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava 
- Mariánské Hory 
  
Usnesení číslo: 03966/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 

finančního daru do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské 

Hory, příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, 709 00 Ostrava - 

Mariánské Hory, ve výši 40.000,-- Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací smlouvě dle bodu 1) tohoto 

usnesení 
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 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 05.06.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 22 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, 
IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 
Moravská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03967/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 

darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace,            

IČO 00635162, se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava, v celkové 

výši 660 292,60 Kč (příloha č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 05.06.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 23 
Souhlas s podáním žádosti o mimořádnou dotaci v rámci mimořádného 
dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného 
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti                   
s epidemií COVID_19 
  
Usnesení číslo: 03968/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o poskytnutí mimořádné 

dotace ze státního rozpočtu v rámci mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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podporu mimořádného ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií 

COVID_19 prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy, dle předloženého 

materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 

o zajištění veškerých úkonů spojených s podáním žádosti o mimořádnou dotaci dle bodu 1) 

tohoto usnesení, v souladu s podmínkami vyhlášeného mimořádného dotačního řízení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Patrik Hujdus, T: 02.06.2020 

 starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

  
 

RM_M 24 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková 
organizace, IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 
Ostrava - Slezská Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03969/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 

darů do vlastnictví právnické osoby Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631816, se sídlem Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava - 

Slezská Ostrava, v celkové výši 68 000,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu 1) tohoto 

usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 05.06.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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RM_M 25 
Návrh na souhlas s umístěním vedení přípojky NN a vedení VVN, 
uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smluv 
o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. a Českomoravská 
distribuce s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 03970/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s umístěním podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV v pozemku ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 1899/42 - orná půda 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro:  

  

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO:  24729035 

v rámci stavby “Ostrava-Hrabová 1976/3, NNk” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 2/2 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 

a provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 0,4 kV k pozemku: 

parc. č. 1899/42 - orná půda 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

 

 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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3) souhlasí 

  
s umístěním podzemního kabelového vedení VVN do pozemků ve vlastnictví statutárního 

města Ostravy: 

parc. č. 341/31 - orná půda, 

parc. č. 342/2 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, pro:  

  

Českomoravská distribuce s.r.o. 

se sídlem Tusarova 791/31, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 246 69 504 

v rámci stavby “Hrabová, TS 110/22 kV” 

dle situačního výkresu dokumentace, který je přílohou č. 5/2 předloženého materiálu 

  

4) rozhodla 

  
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene zřízení 

a provozování podzemního kabelového vedení VVN k pozemkům: 

parc. č. 341/31 - orná půda, 

parc. č. 342/2 - ostatní plocha, zeleň 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s oprávněným: 

Českomoravská distribuce s.r.o. 

se sídlem Tusarova 791/31, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 246 69 504 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

5) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 

a provozování podzemního kabelového vedení 2x NN včetně rozvodné skříně  k pozemku ve 

vlastnictví statutárního města Ostravy: 

parc. č. 1899/42 - orná půda 

v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s oprávněným: 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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6) rozhodla 

  
na straně vlastníka zřídit věcné břemeno a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení 

a provozování podzemního kabelového vedení přípojky NN 0,4 kV  k pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy: 

 

parc. č. 1710 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

v k. ú. Kunčičky, obec Ostrava, s oprávněným: 

 

ČEZ Distribuce, a.s. 

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035 

dle přílohy č. 12 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 26 
Návrh na změnu účelu a stanovených podmínek pro čerpání 
a vyúčtování investičních příspěvků poskytnutých organizaci Čtyřlístek 
- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03971/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
41 

  
k usnesení č. 0228/RM1822/34 ze dne 01.10.2019 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o změně účelu a stanovených podmínek pro čerpání a vyúčtování investičních 

příspěvků právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, 

příspěvková organizace, IČO 70631808, se sídlem Hladnovská 751/119, 712 00  Ostrava-

Muglinov, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu   

  

 
RM_M 27 
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č.1 Územního 
plánu Bohumín 
  
Usnesení číslo: 03972/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
89 

  
Rada města 

 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 30/67  
  

1) schvaluje 

  
text odpovědi k oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu 

Bohumín dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 28 
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku 
ev. č. 0524/2020/OŽP 
  
Usnesení číslo: 03973/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně statutárního města Ostravy uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí nadačního 

příspěvku ev. č. 0524/2020/OŽP s Nadačním fondem Veolia Energie pro životní prostředí ČR, 

IČO: 27760511, se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava dle důvodové 

zprávy a  přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 29 
Návrh na uzavření “Dohody o ukončení nájmu” v souvislosti se stavbou 
“Nová Karolina - Nová ulice Porážkova” 
  
Usnesení číslo: 03974/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Dohody o ukončení nájmu”  v souvislosti se stavbou “Nová Karolina - Nová ulice 

Porážkova” mezi pronajímatelem: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 709 94 234 

zastoupena Ing. Jiřím Machem, ředitelem OJ Oblastního ředitelství Ostrava 

a 

nájemcem: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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RM_M 30 
Návrh na uzavření “Smlouvy o způsobu provedení kácení dřevin 
a způsobu náhrady za vykácené dřeviny” v souvislosti se stavbou 
“Rozšíření ul. Hlučínské před křižovatkou s ul. Slovenskou” 
  
Usnesení číslo: 03975/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření “Smlouvy o způsobu provedení kácení dřevin a způsobu náhrady za vykácené 

dřeviny”  v souvislosti se stavbou “Rozšíření ul. Hlučínské před křižovatkou 

s ul. Slovenskou” mezi povinným: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem: Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05, Praha 4 - Nusle 

IČO: 65993390 

a 

oprávněným: 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 00845451 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 31 
Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 1,80 mld. Kč na investiční 
akce města 
  
Usnesení číslo: 03976/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

schválit záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 1,80 mld. Kč na investiční akce města 

 

  

2) doporučuje 

   

zastupitelstvu města 

 

uložit radě města realizovat poptávkové řízení na výběr nejvhodnější nabídky dlouhodobého 

úvěru ve výši 1,80 mld. Kč 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 32 
Souhlas s podáním žádosti o poskytnutí mimořádné dotace vyhlášené 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu pro rok 2020 
na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců 
v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 
  
Usnesení číslo: 03977/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
s podáním žádosti o poskytnutí mimořádné dotace vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních 

věcí ze státního rozpočtu pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení 

zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 prostřednictvím 

souhrnné žádosti statutárního města Ostravy, dle vyhlášené metodiky dotační podpory a dle 

důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zabezpečení veškerých podkladů potřebných pro podání souhrnné žádosti statutárním 

městem Ostrava v souladu s podmínkami výzvy v rámci dotace vyhlášené Ministerstvem práce 

a sociálních věcí ze státního rozpočtu pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního 

ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 

a o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 12.06.2020 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 
 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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RM_M 33 
Návrh na uzavření nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 03978/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 1096/21 - ostatní plocha, silnice 

o výměře 21 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 

s nájemcem: 

XXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

IČO XXX XX XXX 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s úpravou 

 

  

2) rozhodla 

   

o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 1096/21 - ostatní plocha, silnice 

o výměře 65 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

 

s nájemcem: 

Ostravská Jindřiška s. r. o. 

se sídlem Sokolská třída 2536/57, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO 294 44 438 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu s úpravou 

 

  

 
RM_M 34 
Návrh na uzavření nájemních smluv 
  
Usnesení číslo: 03979/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření nájemní smlouvy k části pozemku parc. č. 4246/13 - ostatní plocha, ostaní 

komunikace o výměře 16 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

s nájemcem: 

Beskydské uzeniny, a. s. 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 
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se sídlem Příborská 520, 738 26 Frýdek-Místek 

IČO 267 90 203 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

   

o uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku parc. č. 1293/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace, a to části A o výměře 2,10 m2 a části B o výměře 2,10 m2 v k. ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava 

 

s nájemcem: 

XXXXXX XXXXXX 

se sídlem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

IČO XXX XX XXX 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 35 
Návrh na vydání předchozích souhlasů s prodejem nemovitého majetku 
městským obvodem Ostrava-Jih 
  
Usnesení číslo: 03980/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji nemovitého majetku městským obvodem Ostrava-Jih, a to: 

- části pozemku parc. č. 793/102 o výměře 38 m2, v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

oddělené dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1226-23/2020 ze dne 30. 1. 2020, 

vyhotoveného pro k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava a nově označené jako 

pozemek parc. č. 793/456 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava. 

  

2) vydává 

  
předchozí souhlas k prodeji nemovitého majetku městským obvodem Ostrava-Jih, a to: 

- části pozemku parc. č. 715/6 o výměře 41 m2 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, 

oddělené dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1227-101/2020 ze dne 3. 2. 2020, 

vyhotoveného pro k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava a nově označené jako 

pozemek parc. č. 715/343 v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava. 

  

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
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RM_M 36 
Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebnosti, 
dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
  
Usnesení číslo: 03981/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

vodovodní přípojky k pozemku: 

 

p. p. č. 522 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

 

s oprávněným: 

XXXXXX XXXXXX, datum narození XX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXka, 

 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

 

  

2) rozhodla 

   

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

vodovodní přípojky k pozemku: 

 

p. p. č. 522 – ostatní plocha, silnice 

v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, 

 

s oprávněným: 

 

XXXX XXXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

bydliště XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXy, 

 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu 

 

  

 

 

3) rozhodla 

   

na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

vodovodní přípojky k pozemku: 

parc. č. 2275/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
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v k. ú. Krásné Pole, obec Ostrava, 

s oprávněným: 

XXX XXXXXXXXXX, datum narození XXX XX XXXX 

bydliště XXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXX, 

 

dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 

  

4) rozhodla 

   

na straně vlastníka uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

ev. č. 2627/2018/MJ ze dne 4. 7. 2018, 

 

s budoucími oprávněnými: 

XXXX XXXXX XXXXXXXXX, datum narození XXX XXX XXXX 

bydliště XXXXXXXX XX XX XXXXX XXX XX XXXXXXXd, 

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXká, datum narození XX XX XXXX 

bydliště X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX 

XXXXXXX, 

, 

 

dle přílohy č. 9 předloženého materiálu 

 

  

 
RM_M 37 
Úprava rozpočtu 
  
Usnesení číslo: 03982/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

z v y š u j í 

- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 

na pol. 4116, ÚZ 34070, ORJ 120 o 150 tis. Kč (A.1.) 

(A.3.) na ORJ 120, pol. 4116, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 11 708 tis. Kč 

                                                ÚZ 103133063, org. 117000000 o 1 378 tis. Kč 

na pol. 4116, ÚZ 35021, ORJ 120 o 892 tis. Kč (A.4.) 

na pol. 4116, ÚZ 35015, ORJ 120 o 1 278 tis. Kč (A.5.) 
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- ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů 

(A.2.) na ORJ 120, pol. 4122, ÚZ 104100253 o 43 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013 o 86 tis. Kč 

                                                ÚZ 104513013 o 731 tis. Kč 

                               pol. 4122, ÚZ 104100253 o 291 tis. Kč 

                                                ÚZ 104113013 o 582 tis. Kč 

                                                ÚZ 104513013 o 4 946 tis. Kč 

- běžné výdaje 

(A.3.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5901, org. 117000000 o 2 691 tis. Kč 

          na ORJ 135, § 3299, pol. 5011, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 510 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 117000000 o 60 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 30 tis. Kč 

                                            pol. 5021, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 17 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 117000000 o 2 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 1 tis. Kč 

                                            pol. 5031, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 128 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 117000000 o 15 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 8 tis. Kč 

                                            pol. 5032, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 51 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 117000000 o 6 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 3 tis. Kč 

                                            pol. 5038, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 9 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 117000000 o 1 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103107609, org. 117000000 o 1 tis. Kč 

na § 3745, pol. 5169, ÚZ 1030, ORJ 300 o 138 tis. Kč (B.1.) 

na § 3639, pol. 5363, ORJ 230 o 1 tis. Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 210, § 3635, pol. 5166 o 120 tis. Kč 

                                            pol. 5169 o 3 tis. Kč 

na § 3792, pol. 5194, ÚZ 1030, ORJ 190 o 60 tis. Kč (C.4.) 

na § 5213, pol. 5166, ORJ 200 o 20 tis. Kč (C.5.) 

na § 6409, pol. 5904, ÚZ 98018, ORJ 120 o 3 tis. Kč (C.7.) 

- kapitálové výdaje 

na § 3639, pol. 6130, ÚZ 95, ORJ 137, org. 7402 o 148 tis. Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 7464 o 146 tis. Kč 

                               § 2321, pol. 6121, org. 7362 o 2 057 tis. Kč 

                                                            ÚZ 95, org. 7362 o 1 942 tis. Kč 

na § 3312, pol. 6121, ORJ 130, org. 8230 o 44 tis. Kč (C.6.) 

- neinvestiční transfery 

na § 3312, pol. 5336, ÚZ 34070, ORJ 160, org. 4240 o 150 tis. Kč (A.1.) 

(A.2.) na ORJ 180, § 4351, pol. 5336, ÚZ 104100253, org. 43 o 43 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 43 o 86 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104513013, org. 43 o 731 tis. Kč 
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                               § 4377, pol. 5336, ÚZ 104100253, org. 43 o 291 tis. kč 

                                                             ÚZ 104113013, org. 43 o 582 tis. Kč 

                                                             ÚZ 104513013, org. 43 o 4 946 tis. Kč 

(A.3.) na ORJ 140, § 3299, pol. 5331, ÚZ 103533063, org. 117000000 o 8 547 tis. Kč 

                                                             ÚZ 103133063, org. 117000000 o 1 006 tis. Kč 

na § 3522, pol. 5336, ÚZ 35021, ORJ 170, org. 4241 o 892 tis. Kč (A.4.) 

na § 3592, pol. 5336, ÚZ 35015, ORJ 170, org. 4241 o 1 278 tis. Kč (A.5.) 

- neinvestiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

(C.7.) na ORJ 120, § 6330, pol. 4137, ÚZ 98018, ORJ 120, org. 510 o 2 tis. Kč 

                                                                                               org. 522 o 1 tis. Kč 

- investiční převody mezi statutárními městy a městskými obvody - příjmy 

na § 6330, pol. 4251, ÚZ 6330, ORJ 120, org. 607 o 6 045 tis. Kč (E.1.) 

z v y š u j e 

- financování 

na pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 o 138 tis. Kč (B.1.) 

- účelová rezerva na předfinancování a spolufinancování projektů 

na § 6409, pol. 5901, ÚZ 6330, ORJ 120 o 6 045 tis. Kč (E.1.) 

s n i ž u j í 

- běžné výdaje 

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 1 tis. Kč (C.2.) 

(C.3.) na ORJ 210, § 3699, pol. 5901 o 116 tis. Kč 

                               § 3699, pol. 5021 o 7 tis. Kč 

na § 3792, pol. 5139, ÚZ 1030, ORJ 190 o 60 tis. Kč (C.4.) 

na § 5213, pol. 5169, ORJ 200 o 20 tis. Kč (C.5.) 

na § 6171, pol. 5173, ORJ 130, org. 2002 o 44 tis. Kč (C.6.) 

  

- kapitálové výdaje 

na § 2310, pol. 6121, ÚZ 95, ORJ 230, org. 7402 o 148 tis. Kč (C.1.) 

(C.2.) na ORJ 230, § 2310, pol. 6121, org. 7402 o 146 tis. Kč  

                               § 2321, pol. 6121, org. 7093 o 780 tis. Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7093 o 174 tis. Kč   

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7097 o 900 tis. Kč 

                                            pol. 6121, org. 7372 o 430 tis. Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7373 o 20 tis. Kč 
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                                            pol. 6121, org. 7399 o 378 tis. Kč 

                                            pol. 6121, org. 7359 o 280 tis. Kč 

                                            pol. 6121, ÚZ 95, org. 7411 o 470 tis. Kč 

                                            pol. 6121, org. 7384 o 215 tis. Kč 

                                            pol. 6121, org. 7342 o 352 tis. Kč 

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (C.7.) 

- zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 98018, org. 510 o 2 tis. Kč 

- sníží výdaje/zvýší příjmy 

na § xxxx, pol. xxxx o 2 tis. Kč 

Městský obvod Svinov (C.7.) 

- zvýší neinvestiční převody mezi statutárním městem a městskými obvody - výdaje 

na § 6330, pol. 5347, ÚZ 98018, org. 522 o 1 tis. Kč 

- sníží výdaje/zvýší příjmy 

na § xxxx, pol. xxxx o 1 tis. Kč 

  

2) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu  

realizovat schválené rozpočtové opatření 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 38 
Návrh dodatku č.3 ke smlouvě o poskytování služeb outsourcingu 
č. 1550/2018/IT se spol. OVANET, a.s. 
  
Usnesení číslo: 03983/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
83 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb outsourcingu informačních 

technologií ev. č. 1550/2018/IT se společností OVANET a.s. se sídlem: Hájkova 1100/13,            

702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 25857568 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
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RM_M 39 
Optimalizace způsobu hospodaření v příměstských lesích statutárního 
města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03984/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zřízení výzkumně-demonstrační plochy na lesním pozemku parc. č. 821/1 v k. ú. Stará Plesná 

a realizaci projektu “Optimalizace způsobu hospodaření v příměstských lesích statutárního 

města Ostravy” dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s úhradou nákladů vědeckých pracovišť zapojených do projektu uvedeného v bodě 1) tohoto 

usnesení z prostředků Fondu životního prostředí města Ostravy 

  

3) ukládá 

   

vedoucímu odboru ochrany životního prostředí  

zajistit přípravu a realizaci projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 31.12.2030 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
4) žádá 

  
jednatele společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. o součinnost při zajišťování 

přípravy a realizace projektu dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Vladimír Blahuta, T: 31.12.2030 

 jednatel společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. 

  
5) ukládá 

   

vedoucímu odboru ochrany životního prostředí,  

aby seznámil jednatele společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. s body 1) a 4) tohoto 

usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 
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RM_M 40 
Návrh na zřízení služebnosti a návrh na uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti s vlastníkem pozemku Povodí Odry, státní podnik pro 
oprávněného statutární město Ostrava 
  
Usnesení číslo: 03985/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na straně oprávněného zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti - 

umístění mostní konstrukce lávky na části pozemku parc. č. 2596/1 - vodní plocha, koryto 

vodního toku přirozené nebo upravené v k. ú. Hrabová, obec Ostrava, s vlastníkem pozemku: 

Povodí Odry, státní podnik 

se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO 708 90 021 

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 41 
Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 03986/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
a) s kácením 1 ks lípy o obvodu kmene 81 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 371/94 - ostatní 

plocha, v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

b) s kácením  1 ks lípy o obvodu kmene 188 cm,  rostoucí na pozemku parc.č. 1906/9 - ostatní 

plocha  v k.ú. Petřkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

c) s kácením 3 ks lip o obvodech kmenů 100 cm, 213 cm a 170 cm, 1 ks ořešáku královského 

o obvodu kmene 141 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 2926/1- zahrada v k.ú. Frýdlant nad 

Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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d) s kácením 1 ks keřové skupiny (bez černý, růže šípková, hloh obecný) o celkové ploše               

175 m2, rostoucí na pozemku parc.č 666/1 - ostatní plocha, v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, 1 ks 

náletové keřové skupiny lípy srdčité o celkové ploše 52 m2, rostoucí na pozemku 

parc.č. 2061/5 - ostatní plocha, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava, dle přílohy č. 4 předloženého 

materiálu 

  

 

2) ukládá 

  
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru hospodářské správy 

zajistil vyhotovení a podání žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany 

přírody dle bodu 1a) až 1c) a zajistil vyhotovení souhlasu s kácením dřevin dle bodu 1d) tohoto 

usnesení  

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 12.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
3) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu žádostí o povolení kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody a souhlasu 

s kácením dřevin dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 12.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_M 42 
Schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu pro projekt “Zateplení a stavební úpravy 
bytového domu Čujkovova 29” 
  
Usnesení číslo: 03987/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29” ke 

spolufinancování z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o dotaci pro projekt  ”Zateplení a stavební úpravy bytového domu 
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Čujkovova 29” v rámci výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Ostrava-Jih 

o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou a předložením žádosti o dotaci a všech 

jejích příloh pro projekt dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy  

v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v případě, že rada městského obvodu 

rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Bc. Martin Bednář, T: 29.11.2020 

 starosta městského obvodu Ostrava - Jih 

  
 

RM_M 43 
MŠ na ul. Křižíkova 
  
Usnesení číslo: 03988/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
80 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o vystavení objednávky na měření vnitřního a vnějšího ovzduší v Mateřské škole Ostrava, 

Křižíkova 18, příspěvková organizace, u Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě,                        

IČO: 71009396, Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava, za cenu nejvýše přípustnou 

409.585,- Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru ochrany životního prostředí 

k podpisu objednávky dle bodu 2) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA, T: 15.06.2020 

 vedoucí odboru ochrany životního prostředí 

  
3) schvaluje 

  
rozpočtové opatřený, kterým se 

- zvyšuje financování 
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pol. 8115, ÚZ 1030, ORJ 120 .................................................. o 410 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

§ 3719, pol. 5166, ÚZ 1030, ORJ 190 ..................................... o 410 tis. Kč 

  

 

 

4) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 44 
Kontrola plnění usnesení rady města za období prosinec 2019                        
a leden 2020 
  
Usnesení číslo: 03989/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

   

předloženou kontrolu s tím, že 

 

a) usnesení dle přílohy č. 1 až 3 předloženého materiálu jsou splněna a vyřazuji se z dalšího 

sledování 

 

b) usnesení dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu ponechává ve sledování 

 

  

 
RM_M 45 
“Prodloužení sběrače B do Radvanic – 3. a 4. část – pasportizace 
a monitoring”, návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 
č. 1441/2018/OI/VZKÚ 
  
Usnesení číslo: 03990/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
05 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č.1 dle přílohy č.1 předloženého materiálu, a to ke Smlouvě o dílo 

č. 1441/2018/OI/VZKÚ na realizaci díla „Prodloužení sběrače B do Radvanic – seismický 

monitoring“ mezi smluvními stranami statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8,                

729 30 Ostrava, IČO 00845451 na straně jedné (objednatel) a společností INSET s.r.o., 

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3, IČO 03579727 na straně druhé (zhotovitel), a to 

z důvodu vzniku nepředvídatelných víceprací, kdy se dodatkem upravuje cena za  

provedení díla z 787.800,-  Kč bez DPH na 1.086.500,- Kč bez DPH, vše z důvodů 

dle důvodové zprávy předloženého materiálu. 

  

 
RM_VZ 1 
Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu dmýchadel 
instalovaných v čistírně odpadních vod v Průmyslové zóně Mošnov 
  
Usnesení číslo: 03991/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 45193665, 

na opravu 3 ks dmýchadel instalovaných v čistírně odpadních vod v Průmyslové zóně Mošnov, 

a to za cenu nejvýše přípustnou 182 862,- Kč bez DPH 

  

2) svěřuje 

  
pravomoc Magistrátu města Ostravy, 

aby prostřednictvím vedoucího odboru hospodářské správy podepsal objednávku dle bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 16.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 2 
Veřejná zakázka “Nová koncepce bydlení SMO” poř. č. 041/2020 
  
Usnesení číslo: 03992/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 
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Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu na 

zpracování dokumentu “Nová koncepce bydlení statutárního města Ostravy”, v rozsahu dle 

přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

 

PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

se sídlem: Moravská 758/95, Hrabůvka, 700 30 Ostrava 

IČO: 28576217 

 

za cenu nejvýše přípustnou 430.000,-- Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 3 
Návrh na uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro 
stavební úpravy rozvodů instalací v objektu na 
ul. Ludvíka Podéště 1874/4, Ostrava, včetně výkonu inženýrské činnosti 
a autorského dozoru stavby 
  
Usnesení číslo: 03993/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxxx xxxxxx 

xxxx/xxx, xxx xx Ostrava, IČO: 16646282, na zpracování projektové dokumentace pro 

stavební úpravy rozvodů instalací v objektu na ul. Ludvíka Podéště 1874/4, Ostrava-Poruba, 

včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby za cenu nejvýše přípustnou, 

a to 160 930,- Kč vč. DPH 

  

 
RM_VZ 4 
Projektová dokumentace na doplnění vzduchotechnického zařízení 
exponovaných prostor v budově Nové radnice 
  
Usnesení číslo: 03994/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru zhotovitele a vystavení objednávky k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování 

projektové dokumentace vzduchotechniky pro exponované prostory Nové radnice za cenu 
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nejvýše přípustnou 129.220,- Kč bez DPH, se zhotovitelem Středisko speciálních činností   

spol. s r.o., 28. října 168, Ostrava 709 00, IČO 410 33 515 

  

2) zmocňuje 

   

vedoucího odboru hospodářské správy  

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 09.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
RM_VZ 5 
Veřejná zakázka “Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova”,                 
poř.č. 062/2020 
  
Usnesení číslo: 03995/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03679/RMm1822/8 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zjištění údajů 

o skutečném majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění, na realizaci stavby ”Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova” v k.ú. Nová 

Bělá, Dubina u Ostravy a Stará Bělá, obec Ostrava, s účastníkem poř. č. 1: 

JANKOSTAV s.r.o. 

se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava 

IČO: 25855581 

za cenu nejvýše přípustnou 14.881.015,53 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 7 
Veřejná zakázka “Oprava dešťové kanalizace ul. Radová” 
poř.č.068/2020 
  
Usnesení číslo: 03996/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 
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1) rozhodla 

   

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

“Oprava dešťové kanalizace ul. Radová” k.ú. Bartovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, se společností: 

SUBLAND-TECH s.r.o. 

Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice 

IČ: 285 92 611 

za cenu nejvýše přípustnou 2 197 966,00 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 8 
Veřejná zakázka “Stavby VO - PD+IČ+AD”, poř. č. 051/2020 
  
Usnesení číslo: 03997/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

projektových podkladů a zajištění souvisejících služeb pro stavby veřejného osvětlení                    

v rozsahu přílohy č. 1 předloženého materiálu se společností: 

PTD Muchová, s.r.o. 

se sídlem: Olešní 313/14, 712 00 Ostrava - Muglinov 

IČO: 27767931 

za cenu nejvýše přípustnou 1.629.300,-  Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 9 
Veřejná zakázka “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo 
nábřeží”, poř. č. 054/2020 
  
Usnesení číslo: 03998/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
k usnesení č. 03658/RM1822/55 
  
Rada města 
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1) rozhodla 

   

na základě zprávy o hodnocení nabídek o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy dle přílohy 

č. 1 předloženého materiálu, za podmínky předložení dokladů a zajištění údajů o skutečném 

majiteli dle § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na 

realizaci stavby “Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Havlíčkovo nábřeží”, s účastníkem               

poř. č. 3: 

HYDROSPOR spol. s r.o. 

se sídlem: Úprkova 966/3, 702 00 Ostrava 

IČO: 47666374  

za cenu nejvýše přípustnou 11.917.153,84 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 10 
Veřejná zakázka “Parkoviště pod Frýdlantskými mosty (PD+AD+IČ)” 
poř. č. 199/2019 
  
Usnesení číslo: 03999/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na vypracování 

projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavební 

akce s názvem ”Parkoviště pod Frýdlantskými mosty”, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, se společností: 

Sweco Hydroprojekt a.s. 

se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4 

IČO: 26475081  

za cenu nejvýše přípustnou 1 425 000,00 Kč bez DPH. 

  

 
RM_M 46 
Organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a orgánu města, 
Městské policie Ostrava, činnosti a hospodaření příspěvkových 
organizací zřízených SMO za 1. pololetí 2020 
  
Usnesení číslo: 04000/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
07 

  
Rada města 
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1) schvaluje 

   

organizační zabezpečení hodnocení hospodaření SMO a orgánu města, Městské policie 

Ostrava, činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem 

Ostrava za 1. pololetí 2020 

  

2) ukládá 

  
a) vedoucím odborů MMO, řediteli Městské policie Ostrava a řediteli územního odboru 

Ostrava HZS MSK předložit odboru financí a rozpočtu vyhodnocení plnění rozpočtu příjmů 

a výdajů za sledované období, ke kterým mají schválené dispoziční oprávnění 

Zodp.: vedoucí odborů MMO, ředitel MěPO Ostrava, ředitel územního odboru Ostrava HZS 

MSK 

Termín: 31.07.2020 

b) ředitelům příspěvkových organizací 

předat zpracované tabulkové přehledy včetně komentáře příslušnému odvětvovému odboru          

a odboru financí a rozpočtu MMO dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu 

Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací 

Termín: 14.08.2020 

c) ředitelům příspěvkových organizací předložit v rámci komentáře kvantifikaci ekonomických 

dopadů epidemie COVID-19 na hospodaření organizace včetně případného požadavku na krytí 

ze strany SMO 

Zodp.: ředitelé příspěvkových organizací 

Termín: 14.08.2020 

d) vedoucím odvětvových odborů 

zajistit vyhodnocení zpracovaných tabulkových přehledů (dle bodu 2b) a komentáře 

k hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových organizací zřízených SMO pro “Zprávu 

o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za 1. pololetí 2020” 

Zodp.: vedoucí odvětvových odborů 

Termín: 28.08.2020 

e) ředitelům obchodních společností předložit odvětvovým odborům kvantifikaci 

ekonomických dopadů epidemie COVID-19 do hospodaření organizace včetně případného 

požadavku na krytí ze strany SMO 

Zodp.: ředitelé obchodních společností 

Termín: 31.07.2020 

 



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 51/67  
  

f) vedoucím odvětvových odborů 

zpracovat přehled o poskytnutých dotacích z rozpočtu SMO obchodním společnostem 

s majetkovou účastí SMO a obecně prospěšným společnostem založeným SMO a o jejich 

čerpání k 30.6.2020 včetně kvantifikace ekonomických dopadů epidemie COVID-19 do 

hospodaření organizace a spolupracovat s odborem financí a rozpočtu při zpracování těchto 

údajů do “Zprávy o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za 1. pololetí 2020” 

Zodp.: vedoucí odvětvových odborů 

Termín: 31.07.2020 

g) vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zajistit zkompletování výsledků hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí SMO 

a obecně prospěšných společností založených SMO pro jejich zapracování do “Zprávy 

o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za 1. pololetí 2020” 

Termín: 31.08.2020 

h) vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

rozeslat odvětvovým odborům podklady pro hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkových 

organizací dle příloh č. 1 až 4 předloženého materiálu 

Termín: 23.06.2020 

  

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zpracovat “Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za I. pololetí 2020” 

a předložit radě města k projednání dne 29.09.2020 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 29.09.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zpracovat  “Zprávu o výsledku hospodaření statutárního města Ostrava za I. pololetí 2020” 

a zastupitelstvu města k projednání dne 14.10.2020 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 14.10.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 47 
Návrh na záměr města pronajmout pozemek v k. ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
  

(zn.předkl.) 
08 
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Usnesení číslo: 04001/RM1822/60 
  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o záměru města pronajmout pozemek parc. č. 2938/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 

m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 

předloženého materiálu  

 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit  

 

  

 
RM_M 48 
Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce v souvislosti se stavbou 
“Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova”, zahrnutou do rozpočtu 
statutárního města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04002/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
uzavřít “Smlouvu o výpůjčce” v souvislosti se stavbou “Cyklotrasa F, U - Kaminského, 

Ječmínkova” mezi půjčitelem Českou republikou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní 

příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390, která 

má právo hospodařit s majetkem státu 

a vypůjčitelem statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava,           

IČO: 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 49 
Objednávka grafické a předtiskové přípravy sedmi vydání měsíčníku 
Radnice!!! v období 06/2020 - 01/2021 u společnosti Mattbox.cz s.r.o. 
  
Usnesení číslo: 04003/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
01 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
vystavení objednávky grafické a předtiskové přípravy sedmi vydání měsíčníku Radnice!!!             

v období 06/2020 - 01/2021 u společnosti Mattbox.cz s.r.o., se sídlem Dvořákova 1041/15,          
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702 00  Ostrava, IČO: 01612727 v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

2) pověřuje 

  
vedoucího odboru kancelář primátora 

učiněním všech úkonů potřebných k zajištění bodu 1) tohoto usnesení a k podpisu objednávky 

dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se 

- snižují běžné výdaje 

na § 2141, pol. 5139, ORJ 221 o 159 tis. Kč 

- zvyšují běžné výdaje 

na § 3349, pol. 5169, ORJ 221 o 159 tis. Kč 

  

4) ukládá 

   

vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 

 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 30.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 

RM_M 50 
Návrh na souhlas s dočasným odnětím pozemku plnění funkcí lesa, 
návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Přívoz                     
a k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04004/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku p. p. č. 904/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
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o výměře 5 m2 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 

předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3550/22 - ostatní plocha, jiná plocha 

o výměře 10 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je 

přílohou č. 3/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr 

zrušit 

  

 

 

 

3) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 3594/10 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace, a to část A o výměře 23 m2 a část B o výměře 13 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava, dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 4/1 předloženého materiálu a zároveň 

si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 51 
Návrh na zrušení části usnesení a návrh na uzavření dohody o úhradě 
za bezesmluvní užívání spoluvlastnického podílu k pozemku                        
v k. ú. Bartovice, obec Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04005/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) ruší 

  
část svého usnesení číslo 03027/RM1822/44 ze dne 14. 1. 2020, a to bod 2), v plném rozsahu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít “Dohodu o úhradě za bezesmluvní užívání” spoluvlastnického podílu ve výši 12/144 

k pozemku parc. č. 689, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Bartovice, obec Ostrava, na 

základě které uhradí statutární město Ostrava XXXXXXX XXXXXXXXX, datum narození 

XX XX XXXX, bydliště XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 
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RM_M 52 
Žádosti o finanční pomoc ve výši 20.000,00 Kč pro neziskové 
organizace ke zmírnění dopadů krizových opatření v souvislosti                    
s epidemií COVID-19 
  
Usnesení číslo: 04006/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
91 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o poskytnutí finanční pomoci určené neziskovým organizacím pro zmírnění dopadů krizových 

opatření v souvislosti s epidemií COVID - 19, a to ve výši 20.000,00 Kč každému subjektu 

uvedenému v příloze č. 1 předloženého materiálu 

  

 

2) rozhodla 

  
o neposkytnutí finanční pomoci určené neziskovým organizacím pro zmírnění dopadů 

krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID - 19 subjektům dle přílohy č. 2 

předloženého materiálu 

  

3) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se: 

snižuje rozpočtová rezerva 

na § 6409, pol. 5901, ORJ 120                      o 120 tis. Kč 

zvyšují neinvestiční transfery spolkům 

na § 3900, pol. 5222, ÚZ 5213, ORJ 120        o  80 tis. Kč 

na § 3900, pol. 5221, ÚZ 5213, ORJ 120        o  40 tis. Kč 

  

4) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření dle bodu 3) tohoto usnesení 
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 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 02.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
5) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

zaslat finanční pomoc subjektům ve výši 20.000,00 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

na účty subjektů uvedených v žádostech o peněžitou pomoc 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 05.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
 
RM_M 53 
Návrh na záměr pronájmu užitného prostoru částí kolektorů pro 
ukládání inženýrských sítí na území města Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04007/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru pronájmu užitného prostoru části kolektoru ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

u kterého vykonává správu společnost Ostravské komunikace, a s., a to: 

“Kolektor Centrum” mezi šachtami K7 - výstup 220P, o výměře 0,053 m3, v k.ú. Moravská 

Ostrava, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 1/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

  

2) rozhodla 

  
o záměru pronájmu užitného prostoru části kolektoru ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

u kterého vykonává správu společnost Ostravské komunikace, a.s., a to: 

“Kolektor Centrum” mezi šachtami K19 chránička 219L - K22 chránička 288L, o výměře 

0,51 m3, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 2/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 
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3) rozhodla 

  
o záměru pronájmu užitného prostoru části kolektoru ve vlastnictví statutárního města Ostrava, 

u kterých vykonává správu společnost Ostravské komunikace, a.s., a to: 

“Kolektor Frýdlantské mosty”, šachta K1, o výměře 0,03 m3, v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava, 

dle přílohy č. 3/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

4) rozhodla 

  
o záměru pronájmu užitného prostoru části kolektorů ve vlastnictví  statutárního města Ostrava, 

u kterých vykonává správu společnost Ostravské komunikace, a.s., a to: 

1. “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K6 - K7, o výměře 0,485 m3 

2. “Kolektor Poděbradova”, mezi šachtami K7 - K10, o výměře 3,767 m3 

3. “Kolektor Frýdlantské mosty”, mezi šachtami K11 - K12, o výměře 0,229 m3 

4. “Kolektor Frýdlantské mosty“, mezi šachtami K1 - K10a, o výměře 2,096 m3 

5. “Kolektor Centrum”, mezi šachtami K0 (2P) - K20 (235L), o výměře 6,296 m3 

v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

dle přílohy č. 4/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

  

 
RM_M 54 
Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Poruba - sever, obec 
Ostrava 
  
Usnesení číslo: 04008/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 1649/1, ost. plocha - ost. 

komunikace, o celkové výměře 233,98 m2 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to část 

označená v situačním výkresu jako “A” o výměře 41,73 m2, část označená v situačním výkresu 

jako “B” o výměře 190 m2 a část označená v situačním výkresu jako “C” o výměře 2,25 m2, 

v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava (ul. Kyjevská), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 1/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

2) rozhodla 

  
o záměru města pronajmout části pozemku parc. č. 1649/1, ost. plocha - ost. komunikace, 

o celkové výměře 125 m2 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, a to část označená 
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v situačním výkresu jako “A” o výměře 101,83 m2 a část označená v situačním výkresu jako 

“B” o výměře 23,17 m2, v k.ú. Poruba - sever, obec Ostrava (ul. Sokolovská), 

dle zákresu ve snímku, který je přílohou č. 2/1 předloženého materiálu, 

a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento záměr zrušit 

  

 
RM_M 55 
Úprava prodloužení splatnosti nájemného a pachtovného (v reakci na 
ekonomické dopady krizových a mimořádných opatření COVID-19) 
  
Usnesení číslo: 04009/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
28 

  
k usnesení č. 03518/RM1822/51 
  
Rada města 

  
1) doplňuje 

  
své usnesení č. 03518/RM1822/51 ze dne 17.3.2020 o prodloužení splatnosti nájemného 

a pachtovného splatného v měsíci květnu a červnu 2020 o 3 měsíce dle důvodové zprávy 

s úpravou 

  

  

2) ukládá 

  
vedoucímu odboru kancelář primátora a vedoucímu odboru strategického rozvoje zveřejnit 

informaci dle bodu 1) tohoto usnesení způsoby obvyklými v oblasti informování podnikatelů 

v souvislosti s pomocí ze strany města 

  

 Vyřizuje: Mgr. Bc. Michal Bayer, T: 04.06.2020 

 vedoucí odboru kancelář primátora 

  
 Vyřizuje: Ing. Ladislav Rožnai, T: 04.06.2020 

 vedoucí odboru majetkového 

  
 

RM_M 56 
Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo akce “M - Ostrava - 
Sportovní hala v Krásném Poli” 
  
Usnesení číslo: 04010/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

 

  



Statutární město Ostrava 
rada města 

Usnesení 

V souladu s nařízením EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 

Strana 59/67  
  

1) rozhodla 

  
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2419/2019/OI/VZKÚ ze dne 19.8.2019 ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 16.12.2019 mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí č. 8, 729 

30 Ostrava, IČO 00845451 a společností BYSTROŇ Group a. s., Chopinova 576/1, 702 00 

Ostrava, IČO 27800466 na akci “M - Ostrava - Sportovní hala v Krásném Poli” dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
RM_M 57 
Návrh na uzavření dohody o změně majetku vyplývající z Dohody           
o provozu Centra ev.č. 0256/2020/MJ (Vodní areál JIH v Ostravě-
Zábřehu) 
  
Usnesení číslo: 04011/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o uzavření dohody o změně majetku v areálu Vodní areál JIH v Ostravě-Zábřehu. Jedná se 

o změny a zhodnocení majetku, a to: 

• Rekonstrukce a modernizace herních prvků a výměna povrchu dopadové plochy 

dětského hřiště 

• Výměna zámků pro úschovu věcí návštěvníků a napojení na odbavovací systém v areálu 

dle přílohy č. 1 a č. 2 předkládaného materiálu 

se Sportovním a rekreačním zařízením města Ostravy, s.r.o. se sídlem Čkalovova 6144/20,            

708 00 Ostrava-Poruba, IČO: 253 85 691 

  

 
RM_M 58 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků                        
v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Návrh na prominutí úroků z 
prodlení a smluvní pokuty z nájemních smluv uzavřených se 
společností DIAMO, s.p., odštěpný závod ODRA 
  
Usnesení číslo: 04012/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
08 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 
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na straně pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemků, a to pozemku 

parc. č. 4238/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9 m2 a pozemku parc. č. 3457/14, 

ostatní plocha, neplodná půda o výměře 9 m2, oba v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, 

se společností DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, IČO: 000 02 739, se sídlem 

Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava, 

na dobu neurčitou 

s výši nájemného 1.494,- Kč/rok, 

dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
na straně pronajímatele o neprominutí smluvních pokut a úroků z prodlení za prodlení 

s úhradou nájemného za rok 2018 a rok 2019 vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy                

ev. č. 00626/1997/SPH ze dne 2. 6. 1997, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 6. 2003, uzavřené se 

společností DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, IČO: 000 02 739, se sídlem Sirotčí 

1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava a prominutí úroků z prodlení za prodlení s úhradou 

nájemného za rok 2018 a 2019 vyplývajících z nájemní smlouvy ev. č. 01816/1998/MJ ze dne 

10. 6. 1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 6. 2003, uzavřené se společností DIAMO, státní 

podnik, odštěpný závod ODRA, IČO: 000 02 739, se sídlem Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 

Ostrava, v celkové výši 11.194,88 Kč, a to dle důvodové zprávy  předloženého materiálu  

  

 
RM_M 59 
Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické 
osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace,                             
IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh 
  
Usnesení číslo: 04013/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
40 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
v souladu s § 27, odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení předchozího souhlasu s nabytím 

darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, 

IČO 00631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 30 Ostrava - Zábřeh, v celkové výši 
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22.300,00 Kč (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu) 

  

2) ukládá 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., 

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovacím smlouvám dle bodu  1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Mgr. Jaroslava Rovňáková, T: 05.06.2020 

 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

  
 

RM_M 60 
Vydání bezdůvodného obohacení 
  
Usnesení číslo: 04014/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) bere na vědomí 

  
předžalobní výzvy ze dne 9.3.2020 a ze dne 20.5.2020, ve věci vydání bezdůvodného 

obohacení z důvodu bezesmluvního užívání části pozemku par. č. 2993/4 v k. ú. Svinov, obec 

Ostrava, kdy pozemek je ve vlastnictví XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX 

XX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXX, 

který je zastoupen na základě plné moci ze dne 11. 9. 2018 advokátem, XXXX XXXXXXX 

XXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX 

  

2) rozhodla 

  
o odeslání  přípisu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to XXXX XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX XXXX XXX XX XXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXX 

XX XXXXXXXXXXXXXX 

  

3) rozhodla 

  
o úhradě bezdůvodného obohacení za období od 12.12.2018 do 12.6.2020                                         

ve výši 24.097,50 Kč panu XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XX 

XXXXX XXXXX z důvodů dle důvodové zprávy a uvedených v příloze č. 1 předloženého 

materiálu, a to za podmínky, kdy se statutární město Ostrava nedohodne s panem XXXXXX 

XXXXXXXXXXX na zpracování nového znaleckého posudku ve věci ocenění pozemku                    

par. č. 2993/4 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, a to v termínu do 31.7.2020 nebo pokud před tímto 

termínem bude patrno, že k dohodě nedojde a mohla by být podána vůči statutárnímu městu 

Ostrava žaloba, tj. bude panem XXXXXX XXXXXXXXXXX odmítnuto zpracování 
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uvedeného znaleckého posudku 

  

 
RM_M 61 
Souhlas s přípravou projektu a podáním žádosti o poskytnutí účelové 
investiční dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu, výzva 78 Energetické úspory v bytových domech III pro 
projekt “Regenerace bytového fondu Mírová Osada - I. etapa - ul. 
Chrustova” (8 vchodů) 
  
Usnesení číslo: 04015/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) schvaluje 

  
zahájení přípravy projektu “Regenerace bytového fondu Mírová Osada - I. etapa - ul. 

Chrustova” (8 vchodů) pro Integrovaný regionální operační program, výzva 78 - Energetické 

úspory v bytových domech III. Ministerstva pro místní rozvoj ČR dle důvodové zprávy 

předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s podáním žádosti o účelovou investiční dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu, výzva 78 Energetické úspory v bytových domech III, specifický cíl: 2.5. Snížení 

energetické náročnosti v sektoru bydlení, vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro 

projekt “Regenerace bytového fondu Mírová Osada - I. Etapa Chrustova“, dle podmínek 

vyhlášeného dotačního programu a dle důvodové zprávy předloženého materiálu 

  

3) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

jako nositele projektu o zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou projektu a podáním 

žádosti o dotaci včetně všech jejich příloh pro projekt dle bodu 1) tohoto usnesení v souladu s 

podmínkami výzvy č. 78 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, v případě, 

že rada městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 1) 

tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Richard Vereš, T: 15.06.2020 

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
4) schvaluje 

  
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) tohoto usnesení financování projektu v celkové výši 

28 100 000 Kč 

- v roce 2020 na zajištění předfinancování projektu ve výši 6 930 000 Kč 
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- spolufinancování celkem ve výši 9 100 000 Kč, dle přílohy č.1 předloženého materiálu 

  

5) žádá 

  
městský obvod Slezská Ostrava 

o zajištění spolufinancování projektu uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení 

v rámci specifikace nároků na rozpočet statutárního města Ostrava (rozpočet nositele) dle bodu 

4) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Richard Vereš,  

 starosta městského obvodu Slezská Ostrava 

  
 

RM_M 62 
Návrh na sjednocení pravidel pro vystupování občanů na zasedání 
zastupitelstev jednotlivých městských obvodů statutárního města 
Ostravy 
  
Usnesení číslo: 04016/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) projednala 

  
návrh s žádostí občana XXXXXXXXX XXXXXXXX na sjednocení pravidel pro vystupování 

občanů na zasedání zastupitelstev jednotlivých městských obvodů statutárního města Ostravy 

dle důvodové zprávy a přílohu č. 5 předloženého materiálu 

  

2) souhlasí 

  
s  písemnou odpovědí občanu XXXXXXXXX XXXXXXXXXX na jeho žádost s návrhem ze 

dne 11.3.2020 v navrhovaném znění dle přílohy č. 6 předloženého materiálu 

  

3) ukládá 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, 

předložit návrh dle bodů 1)  a 2) předloženého materiálu zastupitelstvu k projednání 

  

 Vyřizuje: Mgr. Renata Kolková, MPA, T: 24.06.2020 

 vedoucí odboru legislativního a právního 
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RM_M 64 
Neprominutí dluhu a Uznání dluhu a dohoda o splátkách 
  
Usnesení číslo: 04017/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
28 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
neprominout dluh (smluvní pokutu ve výši 11.912,49Kč a zákonný úrok z prodlení ve výši 

6.451,88 Kč) Městskému fotbalovému klubu Vítkovice a.s., se sídlem Závodní 2992/86d,               

703 00  Ostrava - Vítkovice, IČO: 28594193 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 

  

2) rozhodla 

  
uzavřít dokument Uznání dluhu a dohodu o splátkách s Městským fotbalovým klubem 

Vítkovice a.s., se sídlem Závodní 2992/86d, 703 00  Ostrava - Vítkovice, IČO: 28594193 

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu za podmínky uhrazení smluvní pokuty ve výši 

11.912,49 Kč a zákonného úroku z prodlení ve výši 6.451,88 Kč do 15 dnů ode dne doručení 

výzvy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu 

  

 
RM_M 65 
Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci vyhlášení 
mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních 
službách v souvislosti s epidemii COVID_19 
  
Usnesení číslo: 04018/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
50 

  
Rada města 

  
1) souhlasí 

  
se zahájením přípravy a s podáním žádosti o dotaci v rámci vyhlášení mimořádného dotačního 

řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců         

v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 prostřednictví souhrnné žádosti 

statutárního města Ostravy dle důvodové zprávy 

  

2) žádá 

  
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

o zajištění všech potřebných podkladů pro předložení souhrnné žádosti statutárního města 

Ostravy dle podmínek vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na 
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podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti 

s epidemií COVID_19 

  

 Vyřizuje: Ing. Zuzana Ožanová, T: 12.06.2020 

 starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

  
 

RM_VZ 11 
Veřejná zakázka “Kanalizace Balbínova, pasport”, poř. č. 069/2020 
  
Usnesení číslo: 04019/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování 

náhradní dokumentace (pasportu) nalezené kanalizace v ulici Balbínova v Ostravě - 

Petřkovicích, k.ú. Petřkovice, obec Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

s dodavatelem 

Ing. Pavel Tyma 

se sídlem: Slavíkova 4404/39, 708 00, Ostrava - Poruba 

IČO: 72970898 

 

za cenu nejvýše přípustnou 469.000,- Kč bez DPH 

 

  

 
RM_VZ 12 
Havarijní oprava svislých rozvodů v budově přístavby Nové radnice, 
Sokolská 28 
  
Usnesení číslo: 04020/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu svislých rozvodů v budově přístavby Nové 

radnice, Sokolská 28 firmě STAVO ARNE s.r.o., U Studia 278/14, 700 30 Ostrava - Zábřeh, 

IČO 26803810 za cenu nejvýše přípustnou 169.944,- Kč bez DPH 
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2) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 09.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 

RM_VZ 13 
Veřejná zakázka “VO V. Košaře, Rekonstrukce VO Petruškova, Doplnění 
VO Petřkovická, Doplnění VO Senovážná” poř. č. 077/2020 
  
Usnesení číslo: 04021/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
05 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

   

o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci stavby 

veřejného osvětlení “ VO V. Košaře v k. ú. Dubina u Ostravy, v městském obvodu Ostrava-Jih, 

obec Ostrava, Rekonstrukce VO oblast Petruškova v k. ú. Zábřeh nad Odrou, v městském 

obvodu Ostrava-Jih, obec Ostrava, Doplnění VO Petřkovická v k. ú. Hošťálkovice, v městském 

obvodu Hošťálkovice, obec Ostrava, Doplnění VO vnitroblok Senovážná v k. ú. Moravská 

Ostrava, v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava”, dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu, se společností: 

ELZA-ELEKTRO, s.r.o. 

se sídlem Výstavní 3132/14a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 

IČO: 25395521 

 

za cenu nejvýše přípustnou 3 102 415,13 Kč bez DPH 

  

 
RM_VZ 14 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na kácení 4 ks zapojených 
keřových skupin a založení kobercových trávníků v lokalitě Masarykovo 
náměstí na p.p.č.442/1, 436 a 437 k.ú. Moravská Ostrava v režimu in-
house 
  
Usnesení číslo: 04022/RM1822/60 

(zn.předkl.) 
84 

  
Rada města 

  
1) rozhodla 

  
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu v režimu in-house na odstranění 4 ks keřových 

skupin a založení kobercových trávníků, včetně rozvojové péče 1 rok po realizaci na 

pozemcích parc.č. 442/1, 436 a 437 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, společnosti 
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Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., za celkovou cenu  v místě a čase obvyklou                      

784.035,50 Kč bez DPH  dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

2) schvaluje 

  
rozpočtové opatření, kterým se sníží kapitálová rezerva ORJ 230, § 6409, pol. 6901,                   

ORG 8064 o 949.000,- Kč a zvýší se běžné výdaje ORJ 136, § 3745, pol. 5169 o 949.000,- Kč 

3) ukládá 

  
vedoucímu odboru financí a rozpočtu 

realizovat schválené rozpočtové opatření 

  

 Vyřizuje: Ing. Lukáš Jančálek, T: 12.06.2020 

 vedoucí odboru financí a rozpočtu 

  
4) zmocňuje 

  
vedoucího odboru hospodářské správy 

k podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto usnesení 

  

 Vyřizuje: Ing. René Bartoš, T: 12.06.2020 

 vedoucí odboru hospodářské správy 

  
 


